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Výňatek z publikace Metodické aktuality č. 4/2018 

 

 

I. OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

PRO ÚČETNÍ A MZDOVÉ ÚČETNÍ 
 

Mgr. Zuzana Kohútová 

 

Tento příspěvek se zabývá komplexním přehledem povinností, které pro subjekty 

zpracovávající osobní údaje vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to 

zejména s přihlédnutím ke specifikům ve mzdové a účetní agendě a v personalistice.  

1. Úvod do problematiky ochrany osobních údajů a Nařízení 

1.1. Koncepční východiska nové právní úpravy  

Úprava ochrany osobních údajů vychází v současnosti ze zákona o ochraně osobních údajů, 

č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ“), který v České republice 

implementoval evropskou směrnici č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Směrnice“). Od 25. května 

2018 dochází ke koncepční legislativní změně, v rámci které bude Směrnice nahrazena v zásadě 

stejnojmenným Nařízením č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“), známém také pod zkratkou 

„GDPR“, z anglického „General Data Protection Regulation“. Nařízení bude mít na základě 

principu přímé použitelnosti přednost i před českým ZOOÚ, nedojde-li ke stejnému datu k jeho 

zrušení na základě aktuálně připravovaného adaptačního zákona.  

Hlavním deklarovaným cílem nové úpravy je dle recitálů Nařízení snaha o posílení práv 

fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (tzv. „subjekty údajů“), a zajištění 

větší míry jejich kontroly nad vlastními osobními údaji. To se přirozeně odrazí ve zvýšených 

nárocích na plnění povinností ze strany tzv. správců a zpracovatelů, tedy fyzických 

a právnických osob, které se na zpracování podílejí.  

Dalším zamýšleným cílem nové úpravy je sjednocení podmínek zpracování v rámci EU, resp. 

EHP. Možnosti naplnění tohoto cíle jsou nicméně značně omezeny v důsledku toho, že v rámci 

jednotlivých členských zemí EU zůstávají Nařízením zatím formálně nedotčeny zvláštní 

předpisy, které s problematickou ochrany osobních údajů souvisejí. Příkladem, který se na 

tomto místě nabízí, jsou zejména pracovněprávní předpisy, předpisy pro organizaci sociálního 

zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění, či daňové předpisy, které v jednotlivých 

členských státech obsahují odlišné požadavky například na rozsah povinně zpracovávaných 

údajů, dobu jejich uchovávání, ale i mnohé další (mnohdy zásadní) podmínky zpracovávání 

příslušných osobních údajů.  

1.2. Působnost Nařízení  

Nařízení se uplatní pro každého správce a zpracovatele usazeného v EU a pro každé zpracování, 

k němuž u nich dochází. Oproti původní právní úpravě nicméně dochází k zajímavému posunu 

uplatnitelnosti i mimo EU. Nařízení se totiž uplatní i pro správce usazené v jiných zemích, 

dochází-li u nich ke zpracování osobních údajů fyzických osob, které se nacházejí na území 

EU, a jde-li o zpracování v souvislosti s nabídkou zboží či služeb vůči těmto osobám, anebo 
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v souvislosti s monitorováním jejich chování. Pro ilustraci lze využít příklad americké 

společnosti, která nebude Nařízení podléhat automaticky, avšak v situaci, kdy umožní 

objednávku a doručení svého zboží či poskytnutí služeb osobám nacházejícím se v EU, Nařízení 

se pro zpracování osobních údajů o těchto osobách uplatní.  

Z hlediska osobní působnosti se Nařízení uplatní i nadále na každého správce, resp. 

zpracovatele, bez ohledu na právní formu či důvod existence, a to včetně fyzických osob - 

podnikatelů či nepodnikatelských subjektů.  

Z věcného hlediska se zpracování bude řídit Nařízením, bude-li: 

(i) byť i částečně automatizované, anebo  

(ii) probíhat s údaji, které jsou nebo mají být předmětem evidence ve smyslu 

systematizovaného souboru údajů.  

Automatizovaným zpracováním dle prvního uvedeného kritéria lze přitom rozumět jakékoli 

zpracování formou počítačových programů, resp. jakýchkoli automatizovaných 

technologických prostředků. Evidencí zmíněnou v rámci druhého kritéria se pak myslí jakýkoli 

soubor, byť i v papírově podobě, tedy i jakákoli papírová kartotéka, která obsahuje osobní údaje 

strukturované na základě určitých kritérií (srov. čl. 4 odst. 6 Nařízení).  

Z výčtu výjimek je užitečné zmínit zejména výjimku pro zpracování osobních údajů fyzickou 

osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností, čímž Nařízení směřuje například na 

vedení soukromého adresáře kontaktů. Tato výjimka by nicméně neměla být rozšiřována na 

aktivity, které mají souvislost s podnikatelskou činností. Vedení jakéhokoli adresáře zákazníků 

či jejich kontaktních osob bude tudíž jako zpracování podléhat Nařízení, a to i v situaci, že si 

takový seznam vede pro své potřeby osoba samostatně výdělečně činná (byť budou u takové 

osoby nároky na naplňování požadavků Nařízení v praxi výrazně nižší, než u větších subjektů).  

…………………………………… 

 

III. STANOVISKA K DOTAZŮM 
 

…………………………………… 

 

4. Zaměstnávání manželky  

 

Předmět řešení:  

 

OSVČ potřebuje na přechodnou dobu od listopadu do ledna výpomoc. Manželka, která je na 

rodičovské dovolené, by mu ráda v jeho podnikatelské činnosti pomohla. Nechce však být 

spolupracující osobou, kvůli této krátkodobé výpomoci se nechce registrovat na příslušných 

úřadech. Může ji manžel zaměstnat např. na dohodu o provedení práce? 

 

Řešení: 

 

Dle § 318 zákoníku práce základní pracovněprávní vztah (pracovní poměr či právní vztah 

založený dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti) nemůže být mezi 

manžely. OSVČ tedy nemůže zaměstnat svoji manželku. 
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Jediným možným řešením je spolupráce manželky, na kterou by mohl manžel část svých příjmů 

a výdajů za příslušný kalendářní rok převést (v souladu s § 13 zákona o daních z příjmů). 

Spolupráci manželky je samozřejmě nutné oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení, 

zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu. Spolupracující osoba má stejné povinnosti jako 

ostatní OSVČ. Spolupracující manželce tedy vznikne povinnost podat v zákonné lhůtě přiznání 

k dani z příjmů fyzických osob za příslušný kalendářní rok a přehledy o příjmech a výdajích 

pro účely sociálního a zdravotního pojištění. 

 

Pokud pracovní smlouva manželky u zaměstnavatele, kde je na rodičovské dovolené, 

neomezuje podnikání, potom rodičovská dovolená nebrání vykonávání spolupráce. Pobírání 

rodičovského příspěvku také nebrání výkonu spolupráce. 

 

Dle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb. minimální vyměřovací základ neplatí u zdravotního 

pojištění pro osobu, za kterou je plátcem pojistného stát (příjemce rodičovského příspěvku), 

nebo která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo 

nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě 

předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na 

dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po 

dobu návštěvy školy. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec 

nebo matka dítěte. 

 

Dle § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb. samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnost pro účely důchodového pojištění, pokud osoba samostatně 

výdělečně činná v kalendářním roce měla nárok na rodičovský příspěvek. 

 

…………………………………… 
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